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راز اجساد خانه ویالیی !

بادستگیریعاملقتلزوجمیانسالدرآتشسوزیبولوارامامتفاششد

پیکر بی جان مرد  61ساله در وسط اتاق

تالش کرده اند وقوع قتل را به سارقان ناشناس
نسبتدهندوباآتشزدنساختگیخانهویالیی،
آثارجرمراازبینببرند.
▪قاتلچهکسیبود؟

گــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت ،با
صــدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی
میرزایی،گروهویژهکارآگاهانبانظارتمستقیم
سرهنگ غالمی به بررسی وضعیت اجتماعی
مقتوالن پرداختند اما نقطه سیاهی در زندگی
پرفراز و نشیب آن ها پیدا نشد .مریم (مقتول50
ساله) از سال  96با حسن (مقتول  61ساله)
ازدواج کرده بود و زندگی بی حاشیه ای را می

حادثه در قاب
تلف شدن ده ها قطعه پرنده زینتی و قیمتی در پی آتش سوزی یک مغازه پرنده فروشی در خیابان
توحید  -عکس از آتش نشانی

عکس ها اختصاصی از خراسان

سیدخلیل سجادپور -با دستگیری عامل قتل
زوجمیانسالدربولوارامامتمشهد،رازاجساد
خانهویالییدرتالش 48ساعتهکارآگاهاناداره
جناییپلیسآگاهیخراسانرضویوبادستورات
ویژهقضاییفاششد.
بهگزارشخراسان،شبیکشنبهگذشته،حادثه
آتشسوزیمنزلویالییدربولوارامامتمشهد،
امدادگران ایستگاه شماره  33آتشنشانی را از
پایسفرهافطاربهمحلحادثهکشاندامابااطفای
شعله های سرکش آتش که از چند نقطه منزل
طبقه دوم زبانه می کشید ناگهان اجساد خون
آلودزوجمیانسالدرمیاندودهایغلیظنمایان
شد.کارشناسانآتشنشانیکهباهدایتآتشپاد
دوممحمدجوادسبحانیبهعمدیبودنماجرای
آتش سوزی رسیده بودند ،در حالی بررسی های
تخصصیخودرابهکانونهایوقوعآتشکشیدند
که دیگر ماجرا جنایی شده بود و قاضی ویژه قتل
عمد مشهد به همراه کارآگاهان اداره جنایی
آگاهی در مسیر امامت 62قرار داشتند .دقایقی
بعد با حضور قاضی کاظم میرزایی ،رازگشایی
از اجساد خانه ویالیی در دستور کار قرار گرفت.
کارآگاهانباراهنماییهایقاضیباتجربهشعبه
 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،پای در
دهلیزهایتاریکاینپروندهجناییگذاشتندوبا
فرضیههایمتفاوتیروبهروشدندکهاینمعمای
جنایی هولناک را پیچیده تر می کرد .به همین
دلیل جلسه تجزیه وتحلیل این ماجرا در حالی با
حضور سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی) و سرهنگ محمدرضا
غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی) برگزار شد که
شب به نیمه رسیده بود .فرضیه های جنایی که
زیرذرهبینتخصصهایفنیقرارداشتبهجایی
رسیدکهمشخصشدقاتلبینامونشانواردخانه
ویالیی شده و بعد از قتل زوج میان سال ،منزل را
بهآتشکشیدهاست.اینحقیقتتلخبااظهارنظر
پزشکی قانونی که «قربانیان جنایت قبل از آتش
سوزیوباضرباتچاقوجانباختهاند»واردمرحله

جدیدی شد بنابراین ادامه تحقیقات میدانی به
هنگام سحر دوباره به محل جنایت کشیده شد.
اینبارگروهویژهایازکارآگاهانورزیدهآگاهیبه
سرپرستی سرهنگ علی بهرامزاده (رئیس دایره
قتلعمدآگاهی)درکنارقاضیمیرزایی،کنکاش
هایجناییرابادعوتازکارشناسانباتجربهآتش
نشانی ادامه دادند .بررسی های دقیق بیانگر آن
بودکهعاملیاعامالنجنایت،باسرقتتلویزیون
و گوشی تلفن همراه مقتول و همچنین انداختن
دستبندهای پالستیکی خون آلــود در حیاط،

گذراندند ولی در این میان بسته بودن در حیاط
تنها سرنخ ایــن معمای جنایی شــد .نیروهای
آتش نشان وقتی به محل حادثه رسیده بودند در
حیاط از داخل بسته بود بنابراین باید فردی آشنا
بامقتوالنواردمنزلآنهاشدهباشدیاکسیکه
کلید خانه را دارد! این فرضیه ذهن ها را به سوی
مستاجرطبقهاولخانهویالییکشاند.جاییکه
زوج جوانی در آن زندگی می کردند اما آن ها در
منزل حضور نداشتند .به همین دلیل و با دستور
مقامقضاییتحقیقاتغیرمحسوستوسطسروان

جمالی (افسر پرونده) درباره ساعت های ورود و
خروج همسایه در حالی آغاز شد که همسایگان
تردد هراسان جوانی قد بلند با موهای پرپشت
و آشفته را تایید کردند .این ها مشخصات ناصر
جوان  27سالهای بود که در طبقه پایین خانه
ویالیی مقتوالن زندگی می کرد .به همین دلیل
کارآگاهان به کمین ناصر نشستند تا این که روز
بعد او سوار بر خودروی پژو  206در حالی قصد
ورود به منزلش را داشت که مدام از همسایگان
میپرسیدچهاتفاقیافتادهاست؟دراینهنگام
بود که کارآگاهان با دیدن موهای تراشیده او،
پیبهحقیقتماجرابردندوبالفاصلهحلقههای
قانونرابردستاناینمتهمگرهزدند.
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در امتداد تاریکی

ن

سودای سرمایه گذاری بورسی
خونبار شد!

▪اعترافبهجنایت

این جــوان  27ساله که تالش می کرد خود را
بی خبر از ماجرای قتل نشان دهد اسنادی را
رو کرد که هنگام وقــوع قتل در منزل پدرزنش
بــوده اســت! اما وقتی کارآگاهان با راهنمایی
های قاضی میرزایی و با شیوه های فنی این زوج
را به طور جداگانه مورد بازجویی قرار دادند به
نقطه تاریکی رسیدند که نشان می داد جوان
 27ساله به بهانه برداشت پول از عابر بانک برای
ساعتی منزل پدرزنش را ترک کرده است .بنابر
گــزارش خراسان ،در حالی که دقایقی بیشتر
به اذان صبح روز گذشته نمانده بود و متهم در
تنگنای سواالت تخصصی قاضی ویژه قتل عمد
و رئیس اداره جنایی آگاهی دست و پا می زد تا
برایتناقضگوییهایش،داستاندیگریسرهم
کندناگهانفریادزدبهآنپیرمردسوءظنداشتم
بههمینخاطرهماوراکشتم!ایناعترافمقابل
دوربینهای اتاق بازجویی پلیس ،سکوت را به
فضایپلیسآگاهیبازگرداندواینگونهگروهویژه
کارآگاهان در کنار مقام قضایی به صرف سحری
مشغولشدندوصبحروزبعددوبارهبازجوییهابا
نظارتسرهنگشفیعزادهادامهیافت.
▪صحنهسازیبراینابودیآثارجرم

متهم 27سالهاینپروندهجناییکهفقططی48
ساعت به چنگ قانون افتاد در ادامه اعترافاتش
گفت :احساس می کــردم آن مرد  61ساله به
گونه ای مرموز به همسرم نگاه میکند و به همین
دلیلازاوکینهبهدلگرفتموسوءظنپیداکردم.
روز حادثه با نقشه ای که از قبل کشیده بودم
دستبندهای پالستیکی را تهیه کردم و به منزل
پیرمرد رفتم .آن ها ابتدا از حضور ناگهانی من
شوکه شدند ولی باز هم مرا دعــوت به نشستن
کردند.دریکلحظهچاقوراازآشپزخانهمنزلشان
برداشتموضرباتیبهمرد 61سالهزدم.همسرش
برایکمکبهاوبهطرفمحملهورشدکهضربهای
هم به او زدم و آن زن به داخل اتاق دیگر گریخت
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تصویر متهم به قتل

و روی زمین افتاد .سپس دست و پاهای آن زن را
با سیم اتو و کمربند مانتو بستم .بر اثر زخم های
عمیق چاقو خون زیادی از مرد  61ساله رفت و او
در پذیرایی جان سپرد .من هم خانه را ترک کردم
وبهمنزلپدرزنمرفتمجاییکههمسرمرابهآنجا
بردهبودمتاثابتکنمهنگاموقوعحادثهدرمنزل
پدرزنمبودمولیبهبهانهبرداشتپولازعابربانک
سراغزوجمذکوررفتم!
متهم این پرونده جنایی ادامه داد :عصر هنگام
دوبارهبهمنزلاینزوجبازگشتموبایکبطرییک
لیتریبنزینچندنقطهازمنزلرابهآتشکشیدم
و حتی تشکی روی مرد انداختم و آن را آتش زدم.
سپس با انداختن دستبندهای پالستیکی خون
آلود در حیاط منزل ،تلویزیون و گوشی تلفن او را
هم با خودم بردم تا پلیس را گمراه کنم! بعد هم
گوشیوتلویزیونرادرپنجراهمشهدبهمبلغ100
هزارتومانفروختموبهسرکارمبازگشتم!
فکرنمیکردمکسیبهمنمشکوکشودباوجود
این موهایم را کوتاه کردم تا جلب توجه نکند! چرا
کههمسایگانمراباموهایبلنددیدهبودندو...
گزارشاختصاصیخراسانحاکیاست،اگرچه
این متهم به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت اما
هنوز زوایای مبهم دیگری در این پرونده جنایی
وجود دارد که بررسی تخصصی آن ها با صدور
دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی
و توسط کارآگاهان اداره جنایی آگاهی آغاز شده
اســت .شایان ذکــر اســت ،خبر اختصاصی این
جنایت و فرضیه های قضایی و پلیسی با عنوان
«جنایتوحشتناکدرخانهویالیی»روزیکشنبه
گذشته (هفتم اردیبهشت) در صفحه حوادث
روزنامهخراساندرجشدهاست.

همسرم به خاطر سرمایه گذاری در بورس قصد
کشتن مرا دارد تا از این طریق پولی برای سرمایه
گــذاری فراهم کند اما من تا زمانی که با دسته
هاون به سرم کوبید از چیزی خبر نداشتم و ...
این ها بخشی از ادعاهای مرد  60ساله ای است
که بــرای شکایت از همسرش وارد کالنتری
شده بــود .این مرد که ادعــا می کرد همسرش
او را با دسته هاون مورد ضرب و جرح قرار داده
است ،درباره چگونگی این ماجرای ترسناک به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد
گفت :اهل یکی از شهرهای جنوبی خراسان
رضوی هستم اما به خاطر شغلم از سال ها قبل در
مشهد زندگی می کنم 31 .سال قبل به عنوان
راننده در یکی از ادارات دولتی استخدام شدم
و برای آن که در کارم دقت می کردم خیلی زود
مورد توجه مدیران وقت قرار گرفتم و یک نیروی
رسمی شدم .همسرم زنی قانع و زحمت کش
بود و در طول  40سال زندگی با من هیچ گاه
نمی گذاشت غبار غم بر چهره ام بنشیند .او با هر
زحمت و سختی بود فرزندانم را بزرگ کرد و آنها
را سروسامان داد به طوری که هرکدام از آنها به
دنبال سرنوشت خودشان رفتند و زندگی خوبی
دارند .من هم از این زندگی بسیار راضی بودم تا
این که دوسال قبل بیماری قلبی همسرم شدت
گرفت و در یک روز سرد زمستانی دارفانی را وداع
گفت و من در عزای او سیاه پوش شدم .با مرگ
همسرم انگار نیمی از بدنم فلج شده بود و سعادت
و خوشبختی را از دست داده بودم .دیگر حال و
حوصله رانندگی هم نداشتم و نمی توانستم کارم
را به درستی انجام بدهم .باالخره با هر سختی و
بدبختی بود یک سال پایانی خدمتم نیز تمام شد
و من بازنشسته شدم .بعد از این ماجرا در خانه
تنها ماندم و سعی می کردم به هر نحوی خودم را
سرگرم کنم تا این احساس تنهایی آزارم ندهد با
وجود آن که گاهی فرزندانم سری از من می زدند
و لوازم مورد نیازم را تامین می کردند اما باز هم از
تنهایی رنج می بردم و از این که همدم سال های
جوانی ام را از دست داده بودم عذاب می کشیدم
تا ایــن که یکی از آشنایانم پیشنهاد داد برای
رهایی از این وضعیت تجدید فراش کنم .اگرچه
در اعماق وجودم راضی نبودم تا زن دیگری به
زندگی ام بیاید اما باید همدمی را برای روزهای
پیری انتخاب می کــردم ،ایــن بود که پیشنهاد
دوستم را پذیرفتم و به او گفتم اگر زن مناسب
با شرایط خودم را پیدا کنم با او ازدواج خواهم
کرد .مدتی بعد همان دوستم زن مطلقهای را
به من معرفی کرد که در یکی از شهرستان های
خراسان جنوبی زندگی می کرد و فرزندش را نیز
به همسر سابقش سپرده بود.وقتی به وضعیت
زندگی او پی بردم به خواستگاری اش رفتم و
مبلغ  70میلیون تومان به عنوان مهریه در سند
ازدواج ثبت کردم .در اندیشه ام این بود که اگر
همسرم پشتوانه مالی داشته باشد به زندگی
با من امیدوارتر می شود و به این زندگی پایبند
خواهد بود اما نمی دانستم حرص و طمع انسان
به گونه ای است که همین موضوع جانم را به خطر
می اندازد .خالصه من و «هانیه» درحالی ازدواج
کردیم که برادرزنم در یکی از دانشگاه های تهران
مشغول تحصیل بود و گاهی با خرید وفروش در
بورس روزگار می گذراند .او به همسرم پیشنهاد
داده بود تا پول ها و دارایی اش را در بورس سرمایه
گذاری کند تا در چند ماه سرمایه دار شود و به قول
معروف «پول درو کند» همسرم نیز با این پیشنهاد
وسوسه شده بود و مدام از من می خواست که
مهریه اش را یک جا به او پرداخت کنم .من هم که
نمی توانستم این مبلغ را به یک باره فراهم کنم
امــروز و فردا می کردم تا زمان بیشتری بگذرد
و با روحیات و اخالق همسرم بیشتر آشنا شوم
چرا که هنوز چند ماه بیشتر از ازدواجمان نمی
گذشت و من شناخت کافی از او و خانواده اش
نداشتم .با وجوداین همواره سعی می کردم با
مهربانی ومحبت به او اعتمادش را جلب کنم
ولی چند روز قبل زمانی که سرگرم مطالعه بودم
ناگهان از پشت سر و با دسته هاون ضربه محکمی
به سرم کوبید که چشمانم سیاهی رفت و روی
زمین افتادم.
وقتی حالم کمی بهتر شد علت کار را از او پرسیدم
ولی همسرم سروصدا به راه انداخت و نه تنها
ضربه هاون را انکار کرد بلکه با پلیس 110تماس
گرفت و مدعی شد من قصد جانش را داشتم .او
سپس از خانه فرار کرد و به شهرستان زادگاهش
بازگشت و به من پیام داد که اگر قصد زندگی با او
را دارم باید به شهر آن ها بروم و در آن جا زندگی
کنم .اما من که به نقشه شوم او پی برده بودم دیگر
می ترسیدم با او زیر یک سقف زندگی کنم .به
همین دلیل به کالنتری آمدم تا به اتهام شروع به
قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی از او شکایت کنم.
اما ای کاش ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد جعفر عامری
(رئیس کالنتری سپاد) این پرونده برای بررسی
تخصصی به دایــره مددکاری اجتماعی ارجاع
شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

